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BIGG4VB  - O projektu 
Naš projekt UČINKOVITEJŠE VKLJUČEVANJE NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA ZA VEČJO USPEŠNOST ODBOJKE 

(BIGG4VB) podpira prednostno nalogo skupnega partnerstva: izboljšati dobro upravljanje v športu z odpravo 

pomanjkanja ustrezne metodologije in orodij, ki bodo športnim organizacijam pomagali pri izvajanju načel 

dobrega upravljanja športa (nacionalne zveze, društva, športni klubi). 

V tem projektu razvita metodologija in orodja BIGG4VB zagotavljajo napotke, KAKO določiti prioritete, 

KAKO izdelati strateške in akcijske načrte ter KAKO spremljati napredek pri uresničevanju načrtov. 

Problem je bil prepoznan z raziskavami in izmenjavo izkušenj, razvita so bila namreč številna orodja za 

merjenje dobrega upravljanja v športnih organizacijah. Glavni rezultat teh orodij je poročilo s priporočili in 

predlaganimi ukrepi, vendar na zelo splošni ravni in brez dodatnih smernic. 

Rezultati projekta BIGG4VB predstavljajo "manjkajoči člen", tj. metodologija BIGG4VB omogoča 

zainteresiranim deležnikom, da priporočila in predlagane ukrepe preoblikujejo v strateške in akcijske načrte 

s praktičnimi podrobnostmi, kako izvajati načela dobrega upravljanja, s čimer pomagajo partnerjem 

(nacionalne odbojkarske zveze, nacionalne odbojkarske zveze iz Avstrije, Hrvaške, Islandije, Italije, Poljske in 

Slovenije) in vsem zainteresiranim deležnikom (športnim organizacijam) pri izboljšanju upravljanja športa v 

svojih državah. 

Projektno partnerstvo BIGG4VB: 

 



 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Hrvaška odbojkarska zveza) - iz Zagreba (Hrvaška), ustanovljena je 
bila leta 1946 v Zagrebu. Danes je HOS neprofitna organizacija in edina nacionalna športna zveza, 
katere glavna dejavnost je vzpodbujanje, nadzorovanje, skrbništvo in promocija razvoja hrvaške 
odbojke ter odbojke na mivki in snegu. HOS je krovna nacionalna organizacija, ki jo v lokalnem smislu 
predstavlja 14 okrajnih odbojkarskih zvez.  

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italijanska odbojkarska zveza) - iz Rima (Italija), je edina 
prepoznana nacionalna zveza (s strani CONI, CEV in FIVB), odgovorna za organizacijo, reguliranje in 
promocijo odbojke, odbojke na mivki in sedeče odbojke v Italiji. Prav tako zastopa Italijo in italijanske 
odbojkarske aktivnosti na mednarodnih prizoriščih.  

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Poljska odbojkarska zveza) - iz Varšave (Poljska), ustanovljena 
je bila leta 1928 in je nedavno obeležila 90 let obstoja. Poljska ima močno odbojkarsko tradicijo, saj 
je njihova moška reprezentanca igrala pomembno vlogo med elitnimi ekipami, vse odkar se je prvič 
pojavila na prvem FIVB svetovnem prvenstvu v zgodovini, ki je bilo leta 1949 na Češkoslovaškem. 

• BLI Blaksamband Íslands (Islandska odbojkarska zveza) - iz Reykjavika (Islandija), je bila ustanovljena 
leta 1972 ter vključena v mednarodno zvezo FIVB leta 1972 in v evropsko zvezo CEV leta 1974. BLI je 
edina organizacija na Islandiji, ki je odgovorna za odbojko in odbojko na mivki. Stremi k promociji, 
vodenju in razvoju tega športa na Islandiji. BLI je članica nacionalnega olimpijskega komiteja, ki je 
vodilni športni organ in podporna institucija na Islandiji. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Avstrijska odbojkarska zveza) - z Dunaja (Avstrija), 
nadzira vse odbojkarske dejavnosti v Avstriji. Vključuje odbojko, odbojko na mivki in odbojko na 
snegu. OVV vsako leto organizira več kot 330 tekmovanj širom Avstrije. OVV neposredno organizira 
šest najvišjih nacionalnih lig. V teh ligah nastopa več kot 50 ekip, profesionalnega ali 
polprofesionalnega nivoja.  

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije - iz Ljubljane (Slovenija), upravlja odbojko, odbojko na mivki, 
odbojko na snegu in sedečo odbojko v Republiki Sloveniji. Je članica Olimpijskega komiteja Slovenije 
- združenja športnih zvez (OKS-ZSZ), FIVB, CEV in MEVZA. OZS vzpostavlja sistem nacionalnih 
tekmovanj ter organizira priprave in pojavnost nacionalnih ekip in predstavlja slovensko odbojko.  

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Univerza v Splitu, Fakulteta za kineziologijo) - iz Splita 
(Hrvaška), je akademska, izobraževalna in raziskovalna institucija, ustanovljena leta 2008. Danes je 
KIF ugledna institucija, ki omogoča samostojni izobraževalni, profesionalni in znanstveni razvoj vseh 
profilov kineziologov (kineziološko izobraževanje, šport, kineziološka rekreacija in kinezioterapija).   

• ZŠEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagrebška šola ekonomije in menedžmenta) - 
iz Zagreba (Hrvaška), je bila ustanovljena leta 2002. ZŠEM se osredotoča na zagotavljanje 
visokokakovostnih dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov. ZŠEM je partner preko 140 
univerz iz več kot 55 držav sveta, kar študentom v času študija omogoča pridobivanje mednarodnih 
izkušenj oziroma omogoča vpis na dvojni podiplomski študijski program.  



 

BIGG4VB metodologija - Uvod 
Uvodno poglavje želimo začeti z naslednjo pogosto ponavljajočo se trditvijo:  

"Če nimate strateškega načrta, je kot bi poskušali jadrati brez krmila." 

Izhajajoč iz te analogije je človek brez strateškega načrta prepuščen na milost in nemilost spreminjajočih se 

vetrov in ima malo, če sploh, nadzora nad tem, kako daleč bo jadrnica odplula ali kje bo končala. Strateški 

načrt dramatično poveča možnosti za uspeh organizacije. Ne le pri ravni nadzora nad tem, kam gredo, 

temveč tudi pri boljšem pozicioniranju in izkoriščanju novih priložnosti tudi v najbolj zahtevnih časih. 

Tako kot v drugih organizacijah številnih panog je strateško načrtovanje ključnega pomena tudi za športne 

organizacije.  

V procesu oblikovanja metodologije BIGG4VB za razvoj strateških in akcijskih načrtov v športu, predvsem 

odbojki z vključevanjem načel dobrega upravljanja, so se projektni partnerji z akademskima ZŠEM in KIF z 

namenom ugotavljanja ključnih dejavnikov uspeha dobrega upravljanja seznanili z dobrimi praksami, 

predvsem iz Italije in Poljske.  

Metodologija BIGG4VB je, torej, rezultat izmenjave izkušenj in najboljših praks med nacionalnimi 

odbojkarskimi zvezami in strokovnega znanja na dopolnilnih področjih: znanja in izkušenj v poslovanju in 

organizaciji (ZŠEM) ter strokovnega znanja v odbojki, celotnega športnega ozadja metodologij, tehnik, 

principov in trenutne najboljše prakse v odbojki (KIF). 

ZŠEM je pregledal najuspešnejša in uporabljena strateška orodja in tehnike. Kot najprimernejšega za 

šport/odbojko je predlagal Kotlerjev in Murphyjev model Procesa strateškega načrtovanja (SPP): 

 

  



 

Razprave med projektnimi partnerji, proces analiziranja in izzivanja koristi ter uporabnost širokega spektra 

orodij na eni strani ter omejitve in pomanjkljivosti na drugi strani so pripeljali do skupnega dogovora o 

METODOLOGIJI BIGG4VB - postopek v petih (5) korakih: 

 

Sledeč korakom metodologije BIGG4VB, kot je predlagano zgoraj, bodo vsaka nacionalna odbojkarska zveza 

in katera koli druga športna organizacija obravnavale ključne teme: 

• Smo prepoznali, kaj želimo doseči in zakaj (vizija, poslanstvo, cilji)? 

• Smo prepoznali, kako bomo merili napredek in uspeh (določanje metrike, kakovosti)? 

• Smo prepoznali, katere aktivnosti in viri so potrebni, kako pridemo tja (razvoj kratko- in dolgoročnega 
akcijskega načrta)?  

• Smo prepoznali, kaj potrebujemo za dosego zgoraj zastavljenega cilja, kakšni pogoji morajo biti 
vzpostavljeni? 
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1. KORAK: Analizirajte trenutno stanje, vizijo 
& poslanstvo; Prepoznajte slabosti 

 
Proces strateškega načrtovanja se mora začeti tako, da vse spomni na poslanstvo organizacije. V tem 

koraku nacionalne zveze preverijo, ali so vizija, poslanstvo in vrednote organizacije prave in veljavne. Če se 

izkaže, da niso, jih je treba (ponovno) definirati in določiti/dogovoriti. Tu se vse začne, zato je treba ta korak 

izvesti z ustrezno skrbnostjo, da se zagotovijo predpogoji za izdelavo visokokakovostnega strateškega načrta 

in strateških ciljev. 

Poleg vizije, poslanstva in vrednot bi morale nacionalne zveze v tem koraku metodologije BIGG4VB izvajati 

tudi okoljsko (notranjo in zunanjo) analizo. Ta analiza služi ugotavljanju groženj in priložnosti. Vključevati 

mora temeljito analizo notranjega, tržnega, konkurenčnega, športnega in makro okolja.  

Prav tako je treba izvesti analizo virov, ki se interno osredotoča na prepoznavanje prednosti in slabosti ter 

na vrednotenje zmogljivosti, povezanih z osebjem, sredstvi, objekti in sistemi.  

Ko so te zunanje in notranje ocene končane, lahko nacionalna zveza (in katera koli druga športna 

organizacija) preide na 2. KORAK: Oblikujte strateške cilje; Pripravite strateški načrt.  

Pri izvajanju 1. koraka BIGG4VB priporoča/ponuja dve orodji, ki bosta športnim organizacijam pomagali pri 

ozaveščanju svojih prednosti, prepoznavanju slabosti in jih podpreti pri določanju strateških ciljev: 

• Orodje SIGGS,  

• BIGG4VB vprašalnik. 

Povezavi do orodij sta na voljo s klikom na besedo "link", kot je prikazano na spodnji sliki.  
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• Prvo orodje je orodje za samoevalvacijo SIGGS1. Ko je izpolnjeno, se ustvari poročilo, imenovano 
prilagojeni akcijski načrt. Temelji na odgovorih s povratnimi informacijami na koncu vsakega 
področja/načela in predlaganih ukrepih, vendar na zelo splošni ravni. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Projekt SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport/Podpora izvajanju 
dobrega upravljanja v športu) so organizirali Evropski olimpijski komite in enajst partnerjev, 
vključno z nacionalnimi olimpijskimi komiteji in Katoliško univerzo Luvain (Belgija). Projekt je bil 
namenjen zapolnitvi vrzeli med teorijo (kakovostni kodeksi in načela dobrega upravljanja v 
športnem svetu) in realnostjo (številne športne organizacije teh načel ne upoštevajo na dnevni 
ravni) z zagotavljanjem napotkov olimpijskim komitejem in nacionalnim športnim zvezam za 
izvajanje načel dobrega upravljanja. 



 

 
(prijavni podatki, ki se uporabljajo za orodje BIGG4VB, NISO enaki kot prijavni podatki, ki se 
uporabljajo za ORODJE ZA SAMOEVALVACIJO SIGGS. Uporabnik mora biti registitran na spletni 
strani ORODJA ZA SAMOEVALVACIJO SIGGS, če želi dobiti vpisne podatke in izvesti samoevalvacijo).  
 
 

• Drugo orodje je vprašalnik BIGG4VB. Pripravljen je znotraj projekta BIGG4VB, razvit in objavljen pa 
na spletni strani BIGG4VB. Vprašalnik podrobneje preučuje področja dobrega upravljanja in tako 
pomaga športnim organizacijam pri prepoznavanju slabosti. 

 

 Vprašalnik ima naslednje sestavne dele: 

 



 

 
V vsakem sestavnem delu so navedena vprašanja in glede na najustreznejši odgovor so predlagani 
strateški cilji in akcije, npr. za sestavni del: Strategija, so vključena naslednja vprašanja: 
 



 

 
Na podlagi izbranih odgovorov se na dodatnem zaslonu prikažejo priporočene dejavnosti: 



 

 

Rezultati in priporočila orodja SIGGS ter izpolnjenega vprašalnika bodo zagotovili boljše predpogoje za razvoj 

strateških in posledično akcijskih načrtov. 

 

  



 

2. KORAK: Oblikujte strateške cilje; Pripravite 
strateški načrt 

 
Oblikovanje strategije prepoznava najučinkovitejše načine, ki bodo (športni) organizaciji omogočili doseganje 

zastavljenih ciljev.  

V tem koraku mora (športna) organizacija odgovoriti na vprašanje:  

"Kakšno podobo želimo imeti čez tri do pet let?" 

Gradimo na rezultatih 1. koraka, oceni, da so vizija, poslanstvo in vrednote te organizacije še vedno 

pomembni. Nadaljujemo s pregledovanjem ciljev organizacije. Posledično so strateški cilji opredeljeni in/ali 

izpodbijani ter določeni/dogovorjeni. Določitev prihodnjih ciljev in tega, kaj bo potrebno za njihovo 

doseganje, vodi do večje uspešnosti in rasti.  

Pri pripravi strateškega načrta je treba obravnavati organizacijsko strukturo, ki je pomemben vidik v procesu 

načrtovanja. Športna organizacijska struktura je namreč precej specifična: veliko manj toga, manj 

hierarhična, s fleksibilnejšimi linijami poročanja in z visoko stopnjo neodvisnosti, ki je dodeljena osebju in 

trenerjem športnih organizacij kot druge, predvsem v zasebnem sektorju. 

Pri projektu BIGG4VB smo se posebej osredotočili na 10 načel dobrega upravljanja, oceno skladnosti 

trenutne organizacije z njimi (vključno s prepoznavanjem pomanjkljivosti, povezanih s temi načeli) in kako 

podpreti načela dobrega upravljanja tako, da jih kot strateške cilje vključimo v strateške načrte. 
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Glavni rezultat tega koraka je strateški načrt. Gre za dolgoročni načrt, običajno do pet let, izdelan za 

raziskovanje priložnosti in nevarnosti ter za oceno organizacijskih prednosti in slabosti za izvedbo potrebnih 

sprememb z namenom ohranjanja konkurenčne prednosti.  

Del strateškega načrta so strateški cilji. Strateški cilji začrtajo cilje pobude – kakšen bi bil uspeh pri 

doseganju vizije in poslanstva. Strateške cilje lahko razumemo tudi kot orodja, ki pomagajo povezati 

poslanstvo organizacije in strateški načrt. Izjava o poslanstvu služi za opredelitev smeri institucije, strateški 

načrt pa pomaga instituciji, da se premakne v tej smeri. 

Na splošno je v strateški načrt treba vključiti naslednje elemente: 

 

1. Izjava o viziji – predstavlja težnjo, kaj organizacija želi postati, smer v naslednjih nekaj letih in kaj želi 
organizacija na koncu doseči. Oblikovana je ob ustanovitvi organizacije in priporočamo, da jo redno 
pregledujete ter se prepričate, da je veljavna in da se vsakodnevno delovanje organizacije z njo 
sklada. Izjava o viziji določa ton in zagotavlja osnovo za 2. korak. 

2. Izjava o poslanstvu - opisuje, kaj je namen organizacije, kaj organizacija počne in opredeljuje, zakaj 
počne to, kar počne. Proces strateškega načrtovanja se mora začeti tako, da vse spomni na poslanstvo 
organizacije. 

3. Temeljne vrednote - vse, kar je v organizaciji načrtovanega in narejenega, mora biti usklajeno s 
temeljnimi vrednotami organizacije – te so gradniki blagovne znamke organizacije. Če se jim 
izogibate, se bodo vsi zunanji deležniki (športniki, prostovoljci, starši, širša javnost) in notranja ekipa 
(osebje, trenerji …) zmedli. Pri razvoju strateškega načrta lahko s svojimi temeljnimi vrednotami 
določite, ali želite slediti določenemu cilju ali ne.  

4. Strateški (dolgoročni) cilji – z jasno opredeljenimi strateškimi cilji je lažje ostati osredotočen in na 
pravi poti. Strateški cilji jasno kažejo, kaj organizacija načrtuje doseči in to služi kot ogrodje za akcijsko 
načrtovanje. V strateškem načrtu imajo strateški cilji od 3- do 5-letno obdobje in morajo biti v skladu 

Vizija 

Poslanstvo 

Strateški načrt in strateški cilji 

Prednostni strateški cilji, akcijski načrti 

Realizacija akcijskih načrtov,  
spremljanje in nadzorovanje 



 

z vizijo organizacije. Naslednji korak je njihovo razvrščanje po prioritetah ter združevanje v letne cilje 
(letni načrti) in kratkoročne cilje. Pri tem je za določanje ciljev zelo priporočljivo uporabiti metodo 
SMART (akronim za Specific/določen, Measurable/merljiv, Achievable/izvedljiv, Realistic/realističen 
in Timely/pravočasen). 

5. Akcijski načrti - strateški načrt ni nič brez akcijskih načrtov. Akcijski načrt pomaga preoblikovati vizijo 
v realnost, razloži, kako bo vaša ekipa dosegla strateške cilje. Akcijski načrt ne zajema vseh strateških 
ciljev, ima krajše časovno obdobje (običajno od 6 mesecev do 2 let) in vsebuje načrt za doseganje 
skupine/izbora strateških (dolgoročnih) ciljev. Vezan mora biti na proračun, osebje in/ali prostovoljce 
ter časovne okvire. Poleg tega mora jasno sporočiti vključene korake/dejavnosti, kdo bo odgovoren 
za kaj in do kdaj. 

6. Ogrodje za spremljanje in nadzorovanje - strukturiran proces spremljanja zagotavlja, da dolgoročna 
strategija, kljub vsakodnevnim pritiskom, ostane v ospredju. 

7. Povzetek izvršitve – priporočljivo ga je pripraviti, ko je strateški načrt zaključen. Ker je strateški načrt 
lahko precej obsežen dokument, je priporočljivo ključnim deležnikom zagotoviti povzetek zgoraj 
omenjenih sestavnih delov. Na ta način zlahka pridobijo dober pregled in razumejo, kaj je načrtovano 
ter razumejo glavne ideje. 
 

Poenostavljeno lahko rečemo, da mora strateški načrt odgovoriti na naslednja vprašanja:  

• Kdo smo?      tu pregledujemo vizijo, poslanstvo in temeljne vrednotne 
      športne organizacije 

• Kje smo (v napredku  
 ciljev našega podjetja)   tu imamo rezultate in priporočila orodja SIGGS, izpolnjen 

       vprašalnik in ostale uporabljene vire 

• Katere vire imamo?      tu je treba obravnavati organizacijsko strukturo, saj je ta 
      pomemben vidik v delovnem procesu načrtovanja  
    
 

• Kam želimo iti/biti (znova v napredku  tu oblikujemo strateške cilje in jih razvrščamo po  
      prioriteti 

ciljev našega podjetja)?  

  
 

• Kako bomo tja prišli?    tu oblikujemo akcijske načrte, izpopolnjujemo strateške 
      cilje in jih z akcijskim načrtom razčlenjujemo v aktivnosti   
Katere aktivnosti moramo izvesti, da pridemo tja?  

Projektni partnerji BIGG4VB, ZŠEM in KIF so pripravili predlogo za strateški načrt (za dokumentiranje 

strategije, kjer bodo navedene ter izdelane ugotovljene pomanjkljivosti in cilji za njihovo odpravljanje). 



 

Vse nacionalne odbojkarske zveze, projektni partnerji BIGG4VB, so uporabili tako orodje za samoevalvacijo 

SIGGS kot vprašalnik BIGG4VB ter v sodelovanju in ob podpori projektnih partnerjev ZŠEM in KIF razvili lastne 

strateške načrte. 

Kot že rečeno (in vredno ponovitve): ta korak - Oblikujte strateške cilje; Pripravite strateški načrt - je treba 

izvajati z ustrezno skrbnostjo, da se izdela visokokakovostnen strateški načrt in strateške cilje. 

Nasprotno pa je veliko organizacij, ki jim v tej fazi spodleti, v smislu, da ne znajo izdelati kakovostnega načrta 

in ciljev. Zato sta ZŠEM in KIF priskočila na pomoč vsaki nacionalni odbojkarski zvezi, da se izogne tej pasti. 

Ko jih uprava odobri, jih je treba posredovati vsem, ki so sodelovali v procesu, in jih objaviti na vaši spletni 

strani.  

Potem se začne pravo delo, ki določa, kako nameravate doseči te cilje. 

 

Kako pripraviti dober strateški načrt 

V tem delu projekta so partnerji prepoznali pomembne pridobljene izkušnje, ki jih želijo deliti z bodočimi 

uporabniki orodja BIGG4VB, da bi povečali možnost razvoja visokokakovostnega strateškega načrta. 

• Vzpostavite širšo sliko s poslanstvom, vizijo, vrednotami in strateškimi cilji. 

• Vodite načrtovanje in odločanje nacionalnih odbojkarskih zvez kot celoto. 

• Osredotočite energijo in vire na tisto, kar je dolgoročno najpomembnejše. 

• Pomnite, da biti strateški pomeni sprejemati težke odločitve. 

• Dober strateški načrt je jasen in osredotočen (nima preveč ciljev) ter uravnotežen. 

• Dobro opredeljeni in merljivi strateški cilji in aktivnosti, ki so potrebni za učinkovito izvajanje 
strateških ciljev. 

• Razvit strateški načrt mora biti dolgoročen in (kolikor je mogoče) stabilen skozi čas (običajno od 3 do 
5 let), razen če in dokler ni nadomeščen.  

 
Ob tem je koristno poudariti tudi, kaj ni strateški načrt: 

• ni letni delovni načrt – vendarle pa bi moral dober delovni načrt izhajati iz strateškega načrta, 

• je prilagodljiv – strateški načrti morajo odražati težke odločitve o tem, kaj naj organizacija počne in 
kaj ne, 

• ni prazna obljuba – ampak temelji na realnosti in se odziva na vaše okolje, partnerje, vire, edinstvene 
prednosti in ugled. 
 

Rezultati načrtovanja in razvoja strateškega načrta, ciljev in podciljev so:  



 

• občutek navdušenja v organizaciji, 

• petletni načrt v pisni obliki, ki so mu zavezani praktično vsi, 

• občutek zavezanosti celotne organizacije njeni splošni usmeritvi, 

• jasne delovne dolžnosti in odgovornosti, 

• čas, da vodje učinkovito naredijo tisto, kar najboljše lahko za športni program, 

• jasno in očitno izboljšanje učinkovitosti vsakega zaposlenega, 

• sposobnost zelo natančnega merjenja rasti in prispevka vodij ter drugih zaposlenih ob zaključku 
kariere v oddelku, 

• zagotovljeno vodenje športnega programa, saj je načrt v pisni obliki in razumljiv.   

Še pomembneje je, da sta zdaj vzpostavljeni vodstvena ekipa in filozofija, ki vodita organizacijo v njeno 

naslednje obdobje rasti.  

 

Strateški cilji in kaj je dober strateški cilj 

Vsak strateški načrt mora imeti strateške cilje – ti cilji predstavljajo težnjo, ki jo namerava organizacija 

uresničiti v okviru dane strateške usmeritve. Pri projektu BIGG4VB je dogovorjeno, da bodo strateški cilji 

ustrezali/usklajeni z 10 načeli dobrega upravljanja. Pomembno je poudariti, da se ne pričakuje, da bodo vsa 

načela dobrega upravljanja del strateškega načrta. Če je nacionalna odbojkarska zveza močna v npr. Etičnem 

kodeksu ali identifikaciji in vlogah deležnikov, ni nujno, da so ta načela zajeta v strateškem načrtu. 

Podobno kot je zapisano zgoraj, so partnerji v tem delu projekta prepoznali pomembne pridobljene izkušnje, 

ki jih želijo deliti z bodočimi uporabniki orodja BIGG4VB, da bi povečali možnosti za razvoj visokokakovostnih 

strateških ciljev. 

• Odraža širšo sliko, služi interesom institucije kot celote. 

• Ambiciozen in merljiv, najmanj z napredkom pri podciljih, po možnosti pa tudi neposredno. 

• Doseganje cilja predstavlja pomemben napredek v ustrezni strateški usmeritvi. 

• Časovno obdobje je običajno od 1 do 3 let, a stabilno, razen če oziroma dokler ni doseženo. 
 

Strateški podcilji 

In nenazadnje, strateške cilje je mogoče podrobneje razdrobiti, da bodo bolj pregledni in razumljivi – ta korak 

je mogoče izvesti med razvojem strateškega načrta, lahko pa tudi v 3. koraku: Določite prednostne strateške 

cilje; Združite jih v akcijske načrte in/ali v 4. koraku: Razvijte akcijske načrte – Izvajanje strategije. 

To ni obvezno – če je strateški cilj samoumeven, nadaljnja razdrobitev v podcilje ni potrebna. 

Z razdrobitvijo definiramo podcilje, ki bi morali biti:  



 

• Ustrezni in pomembni glede na relevanten strateški cilj, 

• predstavljajo trezen cilj v jasnem jeziku, 

• merljivi: kvantitativno, kvalitativno ali oboje,  

• običajno dosegljivi v nekaj mesecih do dveh letih – doseganje podcilja predstavlja pomemben 
napredek pri doseganju strateškega cilja. 

 

Za boljše razumevanje tega dela bomo uporabili primer priporočenih strateških podciljev in aktivnosti, ki so 

rezultat izpolnjenega vprašalnika BIGG4VB (primer vzet iz poglavja 1. KORAK: Analizirajte trenutno stanje, 

vizijo in poslanstvo; Prepoznajte slabosti), znotraj strateškega cilja: Ustvarjanje strategije, ki bo odražala 

poslanstvo, vizijo in temeljna prepričanja (vrednote) zveze.  

 

Če je priporočilo preprosto izvedljivo, ga lahko obravnavamo in uresničimo kot dejavnost, npr. priporočilo 

št. 8  - Načrtujte tedenske ali mesečne sestanke z zaposlenimi (imeli boste nadzor nad cilji, zaposleni pa bodo 

imeli ustrezna navodila).  

Če pa je priporočilo zapleteno za izvedbo, je treba to priporočilo obravnavati kot podcilj in ga razdrobiti v 

manjše elemente, tj. aktivnosti, tako da postane podcilj bolj pregleden in razumljiv. Npr. priporočilo št. 4 

Ustvarite poslanstvo in vizijo (kaj želite doseči, kje ste zdaj - kaj počnete trenutno in kje vidite šport/zvezo v 

prihodnosti) in prepišite svoje glavne cilje – s povezavo poslanstva, vizije in ciljev. To priporočilo je precej 

zapleteno (glede izvedbe) in zahteva več podrobnosti (tj. aktivnosti), kako to storiti: 

• pregled poslanstva in vizije – preverite, ali sta aktualna,  

• če je potrebno, posodobite poslanstvo in vizijo, 

• preglejte dejanske glavne (strateške) cilje – preverite, ali cilji ustrezajo poslanstvu in viziji, 

• če je potrebno, posodobite cilje,  

• pridobite soglasje vodstva za posodobljeno poslanstvo, vizijo in/ali cilje.  



 

3. KORAK: Določite prednostne strateške 
cilje; Združite jih v akcijske načrte 

 
Po vlaganju precejšnje količine časa in denarja v razvoj strateškega načrta se organizacije pogosto spopadajo 

z "operacionalizacijo" načrtov ter zapravljajo priložnosti, ki jih je ustvaril proces načrtovanja in zagotavlja 

nizko donosnost časa in sredstev, ki so jih vložili. 

Da bi svoj strateški načrt uspešno spremenili v dejanja, o načrtu razmišljajte kot o večplastnem procesu, ki 

potrebuje medsebojno povezana orodja in dejavnosti, ki vam bodo pomagali doseči strateške cilje. Najlažji 

način za to je, da se pomaknete navzdol od svojih visoko postavljenih strateških ciljev in podrobno določite 

večletne akcijske načrte, letne načrte s proračunskimi cilji, kadrovske in upravne strukture ter metode za 

zagotavljanje odgovornosti. 

Ko so cilji na visoki ravni odobreni, je čas, da začnemo delati na akcijskih načrtih in časovnici za izvajanje 

načrtov. Tu je treba strateški načrt in strateške cilje združiti v akcijske načrte. To je idealen čas za sodelovanje 

zaposlenih in vodstva uprave za izgradnjo skupnega lastništva.  

Pomembno je upoštevati, da strateški načrt velja daljše časovno obdobje (običajno največ 5 let) in ima lahko 

kar nekaj strateških ciljev, medtem ko je akcijski načrt krajši (običajno največ 2 leti) in osredotočen na 

uresničevanje le dela strateškega načrta in njegovih ciljev. 

To je obseg dela, opravljenega v 3. koraku: analizirati strateški načrt in se odločiti, na katere strateške cilje iz 

strateškega načrta se želi organizacija najprej osredotočiti. Ti strateški cilji (ali podcilji) bodo v središču 1. 

akcijskega načrta, na katere cilje se bodo osredotočili naslednji – ti cilji bodo zajeti v naslednjem akcijskem 

načrtu in tako naprej. 
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Kako določiti prednostne strateške cilje 

Eno od orodij, uporabljenih v projektu BIGG4VB, za določanje prioritet je tako imenovana Eisenhowerjeva 

matrica za določanje prioritet ali preprosto prednostna 

matrica: 

Eisenhowerjeva matrica uči, kako določiti prednostne 

naloge (tukaj: strateški cilji), razlikovati pomembne in 

nepomembne cilje, nujne/nenujne, potrebne/ 

nepotrebne in kako skrajšati čas za izvedbo katerega 

koli dejanja. 

Matrica vključuje 4 kvadrante na dveh oseh: 

• vertikalna os pomembnosti, 

• horizontalna os nujnosti. 
Vsak kvadrant ima svoje kazalnike kakovosti. Vsak 

strateški cilj je postavljen v določen kvadrant, da 

bi dobili jasno sliko o tem, kaj je treba storiti 

najprej. 

• NAREDITE NAJPREJ/DO FIRST: sem 
vnesemo pomembne in nujne strateške 
cilje.  

• RAZPOREDITE/SCHEDULE: vključuje 
pomembne, a ne nujne naloge. 

• POOBLASTITE/DELEGATE: pomeni nujne, 
a ne pomembne naloge. 

• IZOGNITE SE/AVOID: vključuje nenujne in 
nepomembne naloge. 

 

Rezultati tega koraka: 

• Dajete prednost strateškim ciljem in podciljem v vrstnem redu, v katerem se jih je treba lotiti, da 
omogočite najhitrejši časovni napredek.  

• Ustvarite oprijemljiv časovni načrt od 'trenutnega stanja' do uspešnejšega 'prihodnjega stanja'. 

• Prepoznate glavne ovire in področja, kjer organizacija nima kritičnih kompetenc za napredovanje k 
naslednji stopnji. 

• Jasen pregled, kako bodo strateški cilji in podcilji neposredno pomagali organizaciji, da napreduje 
navzgor skozi stopnje. 



 

4. KORAK: Razvijte akcijske načrte - 
aktivnosti, viri, proračun, časovnica  

 
Ta korak procesa strateškega upravljanja, po določitvi prednostnih nalog in združevanju strateških ciljev, se 

nanaša na izvajanje, pogosto imenovano 'izvajanje strategije'. Tu se ideja in taktika iz strateškega načrta 

preoblikujeta v akcijske načrte, torej projekte z aktivnostmi. 

Skratka, strateško načrtovanje je proces, s katerim korak za korakom načrtujete, kako bo vaša organizacija 

prišla tja, kjer želi biti. Poleg tega akcijski načrt pojasnjuje, kako boste svojo strategijo uresničili. Združuje 

namen in cilje, ki ste jih začrtali, in dodaja podrobnosti, potrebne za pretvorbo misli v dejanja. Primer 

akcijskega načrta bi bil določitev, kdo ima lastništvo nad pobudo, kdaj se pričakuje, da bo dokončana, kateri 

viri so potrebni itd. To je podroben načrt poti, ki jo boste prehodili, da boste dosegli svoje cilje. 

Ta korak je najbolj neizprosen in zahteven del celotnega procesa strateškega upravljanja in tisti, ki bo 

zahteval največ sredstev organizacije. A če bo izveden pravilno, bo zagotovil doseganje strateških ciljev in 

uspeh organizacije. 

Pomembno je upoštevati:  

• ne mešajte korakov metodologije BIGG4VB, 

• oblikovanje strategije obravnava organizacijska 'kaj' in 'zakaj',  

• akcijski načrt, tj. izvajanje strategije, se nanaša na 'kako' se bodo aktivnosti izvajale, 'kdo' jih 
bo izvajal, 'kdaj' in kako pogosto se bodo izvajale ter 'kje' se bodo aktivnosti izvajale, 

• razvoj akcijskega načrta (tj. izvajanje strategije) je korak, ki zahteva sodelovanje celotne 
organizacije. Medtem ko je razvoj strateškega načrta (tj. oblikovanje strategije) večinoma v rokah 
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višjega vodstva, s sodelovanjem strateške vodstvene ekipe in ključnih zaposlenih, pa so pri 
akcijskem načrtu zaposleni tisti, ki bodo izvedli strateški načrt, pri čemer vodilno vlogo prevzame 
najvišje ali višje vodstvo. 
 

Stvari, ki jih je pri razvoju akcijskega načrta potrebno upoštevati 

 
1. Akcijski načrti določajo aktivnosti, ki so potrebne za obravnavo izbranih organizacijskih strateških 

ciljev in za doseganje povezanih ciljev, kdo bo dokončal posamezno dejavnost in v skladu s katerim 
časovnim načrtom. 

2. Razvijte splošen akcijski načrt na najvišji ravni, ki prikazuje, kako bo dosežen vsak strateški cilj. 
3. Razvijte akcijski načrt za vsako glavno funkcijo v organizaciji ali razvijte akcijski načrt za vsako od 10 

načel dobrega upravljanja. Ti združeni načrti bi morali prikazovati, kako se bo celoten akcijski načrt 
izvajal. V vsakem akcijskem načrtu določite razmerje med akcijskim načrtom in splošnim akcijskim 
načrtom na najvišji ravni organizacije. 

4. Zagotovite, da ima vsak vodja (idealno tudi vsak zaposleni) akcijski načrt, ki prispeva k splošnemu. Ti 
skupni načrti bi morali prikazati, kako se bodo izvajali akcijski načrti glavnih funkcij. 

5. Oblika akcijskega načrta je odvisna od narave in potreb organizacije. Načrt za organizacijo, vsako 
glavno funkcijo, vsakega menedžerja in vsakega zaposlenega lahko navede: 
a) Cilj(e), ki morajo biti doseženi, 
b) Kako vsak cilj prispeva k splošnim strateškim ciljem organizacije, 
c) Katere specifične rezultate (ali cilje) je treba doseči, da skupaj dosežejo cilj organizacije, 
d) Kako bodo ti rezultati doseženi, 
e) Kdaj bodo ti rezultati doseženi (ali časovnice za vsak cilj). 

  



 

5. KORAK: Izvršite akcijski načrt; Spremljajte 
in nadzirajte izvajanje akcijskega načrta 

 
Kot je bilo večkrat navedeno v metodologiji BIGG4VB, se zaradi preveč strateških načrtov na polici začenja 

nabirati prah. Spremljanje in nadzor aktivnosti načrtovanja ter stanja izvajanja načrta je – za mnoge 

organizacije – prav tako pomembno kot prepoznavanje strateških vprašanj in ciljev. 

Prednost spremljanja in nadzora izvajanja akcijskih načrtov je, da nacionalna odbojkarska zveza/športna 

organizacija pri strateškem načrtovanju sledi smeri, določeni v strateškem načrtu. Prednost je očitna. 

Dodatna prednost je, da se lahko vodstvo veliko nauči o organizaciji ter kako jo upravljati z nadaljnjim 

spremljanjem in vrednotenjem aktivnosti načrtovanja in stanja izvajanja akcijskih načrtov.  

V tem koraku za odgovore na vprašanja uporabljamo orodje za spremljanje in nadzor: 

1. Ali je določen cilj dosežen ali ne? Če je, potem potrdite, nagradite in obvestite o napredku. Če ni, 
razmislite o naslednjih vprašanjih. 

2. Ali bo cilj dosežen v skladu z roki, določenimi v načrtu? Če ne, zakaj? 
3. Če se spremenijo roki za dokončanje (spremembe morajo biti temeljito razložene, zelo natančno 

ocenjene in odobrene), moramo, preden se načrt spremeni, razumeti, zakaj prizadevanja zamujajo? 
4. Ali ima osebje ustrezne vire (denar, opremo, prostore, usposabljanje itd.) za doseganje ciljev? 
5. Ali so cilji še vedno realistični? 
6. Ali je treba spremeniti prednostne naloge, da bi se bolj osredotočili na doseganje ciljev?  
7. Ali je treba cilje spremeniti (bodite previdni pri spremembah – razumite, zakaj prizadevanja ne 

dosegajo ciljev, preden spremenite cilje)? 
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Določite 
prednostne 

strateške cilje

Združite jih v 
akcijske 
načrte

4
. K

O
R

A
K

: 

Razvijte 
akcijske 
načrte -

aktivnosti, 
viri, 

proračun, 
časovnica

5
. K

O
R

A
K

Izvršite 
akcijski načrt 

Spremljajte 
in nadzirajte 

izvajanje 
akcijskega 

načrta



 

8. Kaj se lahko naučimo iz našega spremljanja in vrednotenja, da bi izboljšali prihodnje dejavnosti 
načrtovanja in tudi izboljšali prihodnja prizadevanja za spremljanje in vrednotenje? 

 

Odstopanje od načrta 

Ko začnemo izvajati akcijski načrt, je realno pričakovati, da bo dejansko stanje odstopalo od načrta.  

Pomembno si je zapomniti, da je načrt le vodilo, ne pa strog načrt, ki ga je treba upoštevati. 

Organizacija v prihajajočih letih običajno nekoliko spremeni svojo smer. Spremembe v načrtu so navadno 

posledica sprememb v zunanjem okolju organizacije in/ali sprememb v razpoložljivosti virov za izvedbo 

prvotnega načrta itd. 

Najpomembnejši vidik odstopanja od načrta je vedeti, zakaj organizacija (tj. projektna ekipa) odstopa od 

načrta, torej dobro razumevanje, kaj se dogaja in zakaj. 

Spreminjanje načrta 

Spremembe so neizogibne! Vendar ne smemo hiteti s spremembo – zahtevo po spremembi:  

• mora biti skrbno analizirana,  

• razumeti, zakaj se je pojavila potreba po spremembi,  

• katera je najboljša možnost za ponovno vzpostavitev akcijskega načrta,  

• odločiti se za spremembo in izvesti spremembo,  

• poizkusite se iz tega učiti, da bi se v prihodnosti izognili podobni situaciji. 
 

Prepričajte se, da obstaja mehanizem za spremembo načrta. Na primer, glede sprememb zapišite: 

1. Kaj povzroča spremembe. 
2. Zakaj je treba izvesti spremembe ('zakaj' se pogosto razlikuje od 'kaj povzroča' spremembe). 
3. Spremembe, ki morajo biti storjene, vključno s cilji, odgovornostmi in časovnicami. 

 
Upravljajte različne verzije načrta – hranite stare kopije načrta. 

Vedno razpravljajte in zapišite, kaj se lahko naučite iz nedavne aktivnosti načrtovanja, da bo naslednja 

dejavnost strateškega načrtovanja učinkovitejša. 


